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FIELDS
Forestill deg et landskap der arealer med ulike egenskaper former en godt gjen-
nomtenkt helhet. Tilpasset akkurat deg. Og meg. Der vi har valgmulighet til å 
være kreative, sosiale eller fokuserte. Alt avhengig av hvor og hvordan vi plasse-
rer oss. Kinnarps har utviklet og formgitt Fields sammen med Olle Gyllang fra 
Propeller Design AB. En flott og innbydende serie som har som mål å få mang-  
foldige rom til å vokse og utvikle seg. .

EN SOSIAL OG PERSONLIG LØSNING
Fields er et tidsriktig konsept der vi har kombinert det sosiale med det per-
sonlige. Her kombineres personlige oppgaver, samt individuelt arbeid opp 
mot gruppens behov. En serie som støtter fremtidens måte å arbeide på, 
utviklet for en arbeidsplass i bevegelse. Med Fields skapes felles miljøer, 
møteplasser, rom i rommet, kreative miljøer og arealer for fokus eller sepa-
rate arbeidsplasser. Viktige elementer som legger grunnlaget for samarbeid, 
kommunikasjon, fellesskap og sosiale stunder. Men også konsentrasjon, for-
dypning og personlig tid. De ulike moduelene i Fields kan kombineres, settes 
sammen og plasseres akkurat slik du ønsker det. Ved hjelp av det brede sor-
timentet i kombinasjon med det store tilbudet av farger, materialer og tilbe-
hør, skaper dere det uttrykket dere vil ha.
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Å SAMARBEIDE UTEN GRENSER 
Å ha arbeidsmiljø som stimulerer til samarbeid er viktig. Det er når vi kommuniserer med 
hverandre, både planlagt og spontant, at noe spennende skjer. Nye ideer skapes og kreative 
tanker blir til virkelighet. Vi ser ting fra andre perspektiver, deler med hverandre og hjelper 
hverandre med problemløsning. Med hjelp av Fields formes arealer for samarbeid på en flek-
sibel og funksjonell måte. Både individet og gruppen gis forutsetninger for å kunne møtes og 
forme noe sammen i ulike konstellasjoner.
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Å SAMARBEIDE UTEN GRENSER
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OLLE GYLLANG – PROPELLER DESIGN AB 
Fields er formgitt av den svenske designeren Olle Gyllang i Stock-
holms-baserte Propeller Design AB. Et anerkjent designbyrå med stor 
erfaring innen industridesign, interaksjonsdesign og designstrategi. 
En stor del av arbeidet med å utvikle Fields har vært å skape forutset-
ninger for ulike nødvendige aktivitetstyper i dagens og fremtidens 
arbeidsmiljø. Fra at man vil trekke seg unna og arbeide uforstyrret og 
konsentrert, til ulike typer møter og samarbeid. Formgivingen er 
balansert på en måte som gjør at delene kan kombineres og samtidig 
beholde et helhetlig uttrykk. Med hjelp av fargene og stoffene i Kinn-
arps Colour Studio skapes ulike typer miljøer.

”Fields er i sin grunnidé et modulært og fleksibelt system der funksjoner   
og deler kan kombineres ut fra behov, forutsetninger og rom.  
Vi har skapt byggestenene og mulighetene, nå kan arkitekten overta og ut  
fra dette utforme flotte og funksjonelle miljøer.”
 Olle Gyllang, Propeller Design AB
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Design: Propeller Design
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Du henger enkelt en oppslagstavle på skjermen med hjelp av de 
solide festene. Perfekt for prosjektmøter eller kreative møter, 
for å skrive merknader raskt og få alle med på det som kommu-
niseres. Å henge blomsterkrukker på skjermene øker livskvali-
teten. Planter bidrar til en hjemmekoselig atmosfære og gjør 
arbeidsmiljøet mer levende.
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KINNARPS NEXT OFFICE™ 
I løpet av en arbeidsdag utfører vi mange ulike aktiviteter. Takket være teknologien kan vi i dag 
utføre disse når som helst og hvor som helst. Behovet for personlige arbeidsplasser blir derfor 
mindre, og i stedet øker behovet for fleksible, aktivitetsbaserte miljøer. Der du på best mulig måte 
finner balansen mellom det private og det sosiale, mellom møter og individuelt arbeid, mellom 
konsentrasjon og dialog. Fields passer godt inn i disse aktivitetsbaserte arbeidsmiljøene ettersom 
det er en serie som tilbyr variasjon og som tilpasser seg til den aktiviteten du skal utføre.
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I dagens åpne arbeidsmiljøer er det viktig å møte behovene til 
både introverte og ekstroverte medarbeidere. Med hjelp av Fields 
skapes arealer for det introverte arbeidet, som gir avskilte rom 
for konsentrasjon og personlig tid. Og i en annen konfigurasjon 
blir det også en ekstrovert løsning som fremmer en kreativ dialog.
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EN MODULÆR TENKEMÅTE
Fields ulike moduler sørger for fleksi-
bilitet og mulighet til å skape tilpas-
sede løsninger ut fra dine behov og ditt 
arbeidsmiljø. De forskjellige enhetene 
kombineres avhengig av hvilket uttrykk 
og funksjonalitet du vil ha. Designen er 
laget for at delene skal kunne kombi-
neres med et helhetlig uttrykk. Med 
hjelp av materialene og stoffene i Kinn-
arps Colour Studio skapes ulike typer 
personlighet.
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TEAM WORK 
Når vi arbeider i team, treffes vi og samarbeider i ulike typer prosjekt- 
eller arbeidsgrupper. Med Fields skapes de miljøene som gir oss rom til å 
arbeide og skape sammen. Kreative arealer som bidrar med den nødven-
dige funksjonaliteten som skal til for å utveksle erfaring og dele presen-
tasjoner og viktig kunnskap. Alt for å kunne se fremover sammen, og nå 
oppsatte mål.
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Å MØTES
Møter kan være både spontane og planlagte. Uansett hvordan de oppstår, er 
de viktige og ofte en forutsetning for en fortsatt felles utvikling. Med Fields 
skapes lett tilgjengelige ”rom i rommet”-løsninger der ulike typer møter 
kan finne sted. I større eller mindre grupper, stående eller sittende, i 
samme rom eller på nett. Levende, innbydende miljøer som samtidig er 
strukturerte og bidrar med den nødvendige multifunksjonaliteten. En plass 
der vi gjerne samles for å utvikle noe nytt sammen eller vurdere og lære av 
det som har skjedd. 
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SOSIALISERING 
Vi trenger alle en pause av og til. Ta oss tid til å omgås, drikke en velfortjent 
kopp kaffe og lade batteriene. Viktige stunder som gir oss mulighet til å bli 
kjent med hverandre på en avslappende måte. Noe som er viktig, ettersom 
vi i dagens arbeidsmiljø ofte befinner oss på ulike steder. Med Fields skapes 
plasser der vi gjerne slår oss ned. Farger, former, stoffer og planter bidrar 
til et miljø der vi føler oss hjemme.
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DU OG JEG
Det er når vi arbeider sammen og deler våre skjermer og idéer, at vi løser 
problemer og gjør fremskritt. Med Fields får vi den plassen vi trenger for å 
kunne snakke sammen i ro og mak. Men også det praktiske miljøet som er 
nødvendig for å utføre våre arbeidsoppgaver på en effektiv måte. Skjermer, 
sofaer og bord gir oss funksjonalitet og enerom til å kunne fokusere. Men vi 
har fremdeles en åpenhet og nærhet til andre kolleger, som kan inviteres inn 
for å delta hvis det blir nødvendig. Alt for et aktivt arbeidsklima der alle føler 
seg delaktige i prosessen.
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EGET FOKUS
I dagens åpne klima er det også viktig å kunne trekke seg unna for å kunne 
fokusere. Få tid til å samle tankene, komme på idéer eller få tid til å fordype 
seg i nytt materiale. Fields gir deg plass til ditt eget fokus. Stoler med høye 
rygger og avgrensede skjermer gir deg plass til å lese, tenke eller ha tele-
fonsamtale, helt uforstyrret. Adskilte arbeidsplasser med bord og skjerm 
gir deg mulighet til å skrive, chatte eller sende e-post. Med hjelp av lett 
tilgjengelig strøm og nettverksoppkobling er du på nett med tilgang til 
informasjon eller kommunikasjon.
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NO 2
Co-creation space, som består av fire skjermer, 
co-creation table og krakker. Skjermer med høy 
rygg gir enerom og en ”rom i rommet”-løsning som 
passer for både prosjektmøter og kreative møter. 
På skjermens innside er det oppslagstavle til å 
skisse frem idéer. På skjermens utside henger 
krukker med planter for en hjemmekoselig og 
levende følelse.

NO 3
Denne kombinasjonen består av skjermer, 
bordplate og oppbevaringshyller som sammen 
utgjør både en midlertidig arbeidsflate (working 
cove) og en oppbevaringsflate (storage cove). 
Working cove gir enerom og tilgjengelige ”drop-
down-arealer” til eget arbeid. Storage cove er en 
funksjonell oppbevaringsløsning med hyller for 
smidig oppbevaring av permer, brosjyrer eller 
tidskrifter.

NO 1
Allsidig løsning som gir to funksjonelle miljøer. Sit-
tegruppen som kombinerer to 3-seters sofaer med 
skjermer, sofabord, sidebord og monitorskjerm 
passer både til planlagte eller spontane møter i 
mindre grupper. På andre siden av skjermen er et 
møtebord i en høyere variant som kombineres med 
barstol. Også dette arealet kan kombineres med 
oppslagstavle eller monitorskjerm.

FIELDS – ET UTVALG
Fields tilbyr uendelige muligheter til å skape kombinasjoner med ulike uttrykk og funksjonalitet. 
La deg inspirere av noen utvalg under og besøk gjerne nettsiden for å se og lære mer om dette 
allsidige systemet. www.kinnarpsinterior.se/fields
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NO 4
Fields-kombinasjon som passer godt i loungemil-
jøer. Består av puffer i kombinasjon med skjerm, 
sittepuff (1-seter stor lav) og bord. Den frittstående 
lave sittepuffen med myke kanter og organiske for-
mer er lett å kombinere med ulike sittegrupper. 
Sidebordet leveres i laminat eller finér, og er også 
praktisk å bruke som laptop-bord. 

NO 5
Her kombineres areal til eget fokus med et sosialt 
areal. Flaten til eget fokus består av working cove i 
kombinasjon med stol og en kleskrok på utsiden 
for å smidig kunne henge fra seg yttertøy. I bord-
platen er det strømuttak for smidig strømforsy-
ning. På den andre siden av skjermen er det et 
sosialt areal som består av sofa, sofabord og sitte-
puffer (1-seter). I kombinasjon med denne møte-
flaten er det også en monitorskjerm for smidig 
gjennomgang av presentasjoner.

NO 6
Ved hjelp av de fleksible modulene og sammen-
koblingsbare skjermene skapes konfigurasjoner 
som slynger seg gjennom arbeidsmiljøet. Denne 
løsningen, som består av sofa med høy rygg, stoler 
med høy rygg, monitorskjerm, co-creation table, 
working cove, sittepuff og storage cove viser hvor-
dan Fields gjennom en og samme oppstilling støt-
ter mange ulike aktiviteter i løpet av arbeidsdagen. 
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SITTEPUFF
Frittstående sittepuff med myke kanter og organiske former som lett kan 
kombineres til ulike sittekombinasjoner. Setet er trukket med stoff (velg stoff 
fra Kinnarps Studios sortiment), sokkel i svart tre og glideføtter i svart 
(1-seteren kan til og med ha fot med snurrefunksjon). Puffene med 2 og 3 
seter kan også utstyres med strømuttak i sokkelen.

FI1BAW
1-Seter

1-seter med 
snurrefunksjon

FI1T
1-seter, trekant

FI1XXL
1-seter, stor, lav

FI2
2-seter

FI3
3-seter

Den lave puffen er en innbydende plass der man gjerne kobler av en liten stund 
eller tar et sosialt avbrekk sammen med kollegene.

STOL ELLER SOFA – LAV RYGG
Frittstående stol og sofa med lav rygg som settes sammen for å skape ulike 
typer sittekombinasjoner. Ryggputen er utformet for å gi god korsryggstøtte. 
Som standard inngår ryggpute, men denne kan skiftes ut mot pute (ryggpute 
og pute kan fås med eller uten knapp). Velg stoff fra Kinnarps Colour Studio 
til rygg, sete, ryggpute og pute. Sokkel og fot med snurrefunksjon i svart tre, 
2-seter og 3-seter kan utstyres med strøm i sokkelen. 

FILB1BAW 
1-Seter

FILB1S
1-seter med 
snurrefunksjon

FILB2
2-seter

FILB3L
3-seter venstre

FILB3R
3-seter høyre

Løse puter og knapp kan velges som tillegg. De har en tiltalende designdetalj  
som bidrar med en behagelig hjemmefølelse i arbeidsmiljøet.
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STOL ELLER SOFA – HØY RYGG
Stol eller sofa med høy rygg som skjermer av og gir enerom. Er sammenkob-
lingsbare, med smart koblingsbeslag i svart, hvitt eller sølv, for å skape større 
sittekombinasjoner (stol med snurrefunksjon er alltid frittstående). Som stan-
dard inngår ryggpute, men denne kan skiftes ut mot pute (ryggpute og pute kan 
fås med eller uten knapp). Velg stoff fra Kinnarps Colour Studio til rygg, sete, 
ryggpute og pute (kan være ulike). Alle enheter har svart tresokkel, 2- og 
3-seter kan utstyres med strøm i sokkelen. Stolen med snurrefunksjon (swing-
back) har metallfot.

FIHB1BAW
1-Seter

FIHB1S
1-seter med  
snurrefunksjon

FIHB2
2-seter

FIHB3R
3-seter høyre

FIHB3L
3-seter venstre

LOVE SEAT – LAV ELLER HØY RYGG
Love Seat er en stol for to med spennende uttrykk og funksjonalitet. Består 
av to sittearealer som oppmuntrer til samvær og dialog. Finnes med lav rygg 
for åpenhet eller høy rygg for enerom. Love Seat med høy rygg er sammen-
koblingsbar, med smart koblingsbeslag i svart, hvitt eller sølv. Pute inngår 
som standard (kan fås med eller uten knapp). Velg stoff fra Kinnarps Colour 
Studio til rygg, sete og pute (kan være ulike). Sokkel i svart tre, kan også 
utstyres med strøm i sokkelen. 

FILSLB2
2-seter, lav rygg

FILSHB2
2-seter, høy rygg

Et kreativt uttrykk skapes ved å kombinere og matche ulike farger på puter og 
rygger. For personlige og unike kombinasjoner. 
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WORKING COVE
Midlertidig arbeidsplass som gir enerom til eget fokus. Består av skjerm og 
bordplate som kan plasseres i tre ulike høyder, avhengig av om du vil arbeide 
stående eller sittende (ved barstol eller kontorstol). Er sammenkoblingsbar 
for å skape ny funksjonalitet. Regulerbare føtter for stabil plassering, selv på 
ujevne gulv. Stofftrukket skjerm der du velger stoff fra Kinnarps Colour Stu-
dio og bordplate i laminat, finér eller solid tre.

FIWC740
Working cove  
med bordplate, 
høyde 740 mm

FIWC900
Working cove  
med bordplate, 
høyde 900 mm

FIWC1050
Working cove  
med bordplate, 
høyde 1050 mm

STORAGE COVE
Oppbevaringsløsning som består av høy rygg og fire ulike innredningsalter-
nativer. Innred med hyller til oppbevaring av permer, brosjyrer, tidskrifter 
eller annet kontormateriale. Eller med klesstang til å henge opp yttertøy 
(klesstang i forkrommet metallrør). Regulerbare føtter for stabil plassering, 
selv på ujevne gulv. Stofftrukket skjerm der du velger stoff fra Kinnarps 
Colour Studio og hylleplate i laminat, finér eller solid tre.

FISCCR
Storage cove med klesstang, 
lengde 1195 mm

FISC1
Storage cove med 3 hyller, 
høyde 1050/673/296 mm

FISC2
Storage cove med 2 hyller, 
høyde 900/740 mm

Storage cove med 2 hyller, 
høyde 1050/296 mm

Storage Cove gir deg en funksjonell og veldesignet oppbevaringsløsning der du 
har den oppbevaringen du trenger innenfor rekkevidde.
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CO-CREATION SCREEN
Skjerm som brukes som tilkobling mellom sofaer og stoler med høy rygg, 
Working cove eller Storage cove. Skal tilkobles på to sider. En praktisk løs-
ning som gir muligheten til å skape fleksible miljøer for arbeid, avkobling 
eller møte. Du kan velge å koble bord på en eller to sider. Bordet er tilgjenge-
lig i 3 ulike størrelser og 4 ulike høyder. Finnes også som frittstående variant 
(se Co-creation table). Skjermene er stofftrukket og du velger stoff fra Kinn-
arps Colour Studio. Koblingsbeslag i svart, hvitt eller sølv.

FICC2
CO-creation screen for tilkobling
1400x1320 mm

CO-CREATION TABLE
Bord som skal brukes sammen med Co-creation screen (frittstående). Fin-
nes i tre ulike høyder og to bordvarianter (600x800 og 600x1200) og kan bru-
kes til stående eller sittende arbeid, avhengig av høydevalg. Du velger om du 
vil plassere bord på den ene eller begge sidene av den frittstående skjermen. 
Bord med 740 mm høyde kan også kombineres med oppslagstavle og moni-
torskjerm. Bordene kan utstyres med strømuttak og hull i platen for smidig 
oppkobling. Bordplate i laminat eller finér og understell i svart, hvitt eller 
sølv.

Co-creation table, 
høyde 740 mm

Co-creation table, 
høyde 900 mm

Co-creation table, 
høyde 1050 mm
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CO-CREATION SPACE
Møtegruppe for opptil seks personer som består av skjermer og bord. Bord-
platen kan plasseres i tre ulike høyder, avhengig av om du vil arbeide stående 
eller sittende. Skjermene er stofftrukket og du velger stoff fra Kinnarps Colour 
Studio (kan være ulike per skjerm), bordplate i laminat eller finér, understell i 
svart, hvitt eller sølv og koblingsbeslag i svart, hvitt eller sølv.

FICC1
Co-creation space med bordplate,   
høyde 740, 900 eller 1050 mm

SOFABORD OG SIDEBORD
Veldesignet sofabord og sidebord i laminat eller finér. Plasseres sammen 
med puffer, sofaer, stoler eller Love Seat. Sidebordet er også praktisk som 
laptop-bord. Brukes privat eller flere sammen, etter behov. Metallramme i 
hvitt, svart, sølv eller krom.

FIT66L
Sofabord

AFIT63L
Sofabord

FIT63H
Sidebord/laptop-bord



Når du velger Kinnarps, blir du en uunnværlig del av kjedereaksjonen. Å velge kvalitetsløsninger preget av håndverk, samhandling og ergo-
nomi betyr å velge et friskere, gladere og mer produktivt team. Det betyr også en mer framgangsrik og bærekraftig virksomhet. Alt kommer 
tilbake til THE BETTER EFFECT. www.kinnarps.no/THEBETTEREFFECT

SVENSKPRODUSERT BÆREKRAFT 
Fields har fokus både på kvalitet og bærekraft. 
Vi har ansvar og kontroll over hele produk-
sjonskjeden. Fra råvareinnkjøp og produksjon, 
til transport og gjenbruk av emballasje. I vårt 
anerkjente testlaboratorium, kontrollerer vi de 
ulike modulene og ser til at de lever opp til 
internasjonale kvalitetsstandarder. Serien opp-
fyller også krav om separerbarhet, noe som 
muliggjør gjenvinning. Stoffene som brukes er 
uten flammehemmende middel, og deler av 
serien er også FCS-merket. Det bærekraftige 
tankesettet gjennomsyrer også seriens fleksi-
bilitet fordi den er laget for å passe til alle - med 
fokus på velvære, personifisering og valgmulig-
heter.
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MATERIALER OG FARGER

ET UTVALG AV PASSENDE STOFFTYPER

Med Fields kan du finne akkurat det uttrykket som passer best i ditt miljø. 
Under finner du eksempel på ulike stofftyper som harmoniserer med hver-
andre (du finner flere stoffer på våre nettsider). Kombiner stoffene med 
øvrige materialer.

Bli inspirert av vårt unike Kinnarps Colour Studio-sortiment. Det inneholder alt du kan ønske deg 
når det gjelder kreative og flotte materialer (stoff, skinn, laminat, finér, metall, akryl, plast og 
glass). En holdbar kolleksjon med stort utvalg av farger og mønstre som kombinerer klassisk ele-
ganse med de nyeste trendene. Med de tiltalende aksentfargene kan du harmonisere ulike farger 
og materialer med hverandre for en innbydende helhet. Alt for at du skal finne det uttrykket som 
passer best i akkurat ditt miljø. www.kinnarps.no/addmorecolour

Remix 3961
Blazer 4151
Gaja 6761

Nemi Melange 5162
Blazer 4160
Forte 9360

Nemi Melange 5153
Juno 3759
Radio 5759

Nemi Melange 5170
Xtreme 4576
Blazer 4176

Hemp 7733
Radio 5720
Nemi Melange 5122

Forte 9313
Juno 3722
Amaretta 6610

Svart

Bøk

Grå eik

Bjerk

Grå

Eik

Hvit Amouk

LAMINAT

FANÉR

Bjerk Eik

TRÄ

Rygger og skjermer kan trekkes i et begrenset stoffutvalg. 
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Hvit Krom Sølv Svart

Radio 5738
Fame 4730
Juno 3730

Amdal 9581
Play 4480
On Stage! 5980

Forte Monaco 3584
Forte 9384
Juno 3784

Remix 3990
Amdal 9590
Blazer 4190

Nemi Melange 5190
Forte 9398
Blazer 4198

Fame 4799
Remix 3998 
Radio 5799

METALLER
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TILBEHØR

BLOMSTER DEKOR – ALTERNATIV 1
Blomsterkrukker i grå leire til å henge over 
skjermen. Det er plass til 3 blomsterkrukker på 
rad. Du kan velge mellom svart, hvit og sølv.

KROKER, S-KROK OG O-KROK
Krok til å henge over skjerm eller sofarygg. Fin-
nes i to utførelser, s-krok og o-krok, i svart, hvitt 
eller sølv. O-kroken har mange bruksområder. 
Utformet til å henge frakken på, men funker 
også utmerket som tidsskriftsholder.

BLOMSTER DEKOR – ALTERNATIV 2
Denne blomsterkrukken i grå leire er også til å 
henge over skjermen. Den finnes med kort eller 
lang opphengingskrok. Kommer i svart, hvit 
eller søl.

OPPSLAGSTAVLE
Oppslagstavle for skjerm eller sofarygg. Festes 
med kroker og kan flyttes etter behov. Har også 
renne til penner. Skive i hvitt og kroker i svart, 
hvitt eller sølv.

MONITORFESTE
Praktisk feste til oppbevaring av monitor- eller 
TV-skjerm. Henges over skjerm med solide fes-
ter (makslast er 10 kg).

SPOT STRØMUTTAK
Med denne spoten har du strømtilførsel innenfor 
rekkevidde til å lade laptopen eller mobilen. 
Plasseres i sokkelen på sittemøbler eller i bord-
plater. 
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POP-UP-STRØM
Med et lett trykk hever du pop-upen for tilgang 
til strømuttak og nettverk. Deretter trykker du 
den bare ned når den ikke er i bruk for en ren og 
ryddig flate.

POWERBOX
Med denne powerboxen har du uttak til strøm-
forsyning, nettverksuttak og USB lett tilgjenge-
lig. Har også en praktisk kabelholder.

HULL I PLATEN
Rektangulært skiveuttak til hull i bordplaten. 
Sørger for at kabler og kontakter ikke er i veien. 
Har kantlist i svart, hvitt eller sølvgrått. 

HULL I PLATEN
Hull i platen som plasseres i rundt skiveuttak i 
bordplater. Finnes i plast (svart, hvitt eller grått) 
eller i metall.

MOBILLADER 
Trådløs ledningsenhet som enkelt lader mobil-

telefonen når du legger den på enheten.

KABELTREKKSPAKKE
Kabelnett i svart mesh-nett som skrus fast 
under bordplaten. Holder kabler og kontakter på 
plass, slik at ingenting henger ned på gulvet og 
kommer i veien. 



 

      

    FI1BAW/FI1S 600 600 440 600 600 420 430 10,4/17,1

    FI1T 560 540 440 560 540 420 430 8,0

    FI1XXL 800 800 220 800 800 200 210 13,0

    FI2 1200 600 440 1200 600 420 430 17,5

    FI3 1800 600 440 1800 600 420 430 26,0

    FILB1BAW/FILB1S 650 630 800 580 450 420 430 23,8/30,1

    FILB2 1250 630 800 1180 450 420 430 39,2

    FILB3R/FILB3L 1850 630 800 1780 450 420 430 54,0/54,0

    FIHB1BAW/FIHB1S 650 630 1330 580 450 420 430 32,4/38,7

    FIHB2 1250 630 1330 1180 450 420 430 53,5

    FIHB3R/FILHB3L 1850 630 1330 1780 450 420 420 71,7/71,7

    FILSHB2 1250 650 1330 590X2 450 420 430 53,5 

    FILSLB2 1250 650 800 590x2 450 420 430 39,2
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MÅL OG FAKTA

    SITTEPUFFER 

    STOL ELLER SOFA, LAV RYGG 

    STOL ELLER SOFA, HØY RYGG 

    LOVE SEAT – LAV OG HØY RYGG 

* Rygger og skjermer kan kles i et begrenset stoffutvalg. 

WORKING COVE  Fast høyde 740/900/1050 mm STORAGE COVE  Fast høyde 1050/900/673/296 mm

WORKING COVE Består av en høy skjerm og bordplate som kan plasseres i tre ulike høyder (740, 900 og 1050 mm). Sammenkoblingsbar. Skjermen består av formpres-

set kryssfinér (bøk/poppel) overtrukket med 5 mm skåret polyeter, som deretter trekkes med valgt stoff (Kinnarps Colour Studio)*. Skjermen er totalt 26 mm tykk. På 

skjermens underside er det fire justerbare regulerbare føtter av metall og plast (skruanordning i metall og fot i svart plast (polypropylen)). Bordplate (23 mm) i laminat 

(hvit, grå, svart, amouk, grå eik), finér (eik, bjerk, bøk) eller solid tre (20 mm , eik, bjerk). Platen har en 2 mm kantlist som er av tre i finérutførselen i plast i laminatut-

førelsen. Den solide platen består av stavlimt massivt tre. Understell – svart pulverlakkert metall. STORAGE COVE Består av høy skjerm og fire ulike innredningsalter-

nativer – hyller med tre ulike plasseringsalternativer eller klesstang (rør i krom, beslagsfester i svart, hvitt eller sølv). Skjerm, plate og understell – se fakta under 

rubrikken ”Working Cove” over. ENHET mm, kg. DESIGN Olle Gyllang/Propeller Design AB.

* Rygger og skjermer kan kles i et begrenset stoffutvalg. 

SITTEPUFF Sete - kryssfinér og OSB med 65 mm formet polyeter på toppen og 7 mm skåret polyeter på sidene. Kles med valgt stoff (Kinnarps Colour Studio). Sokkel 

– høyde 65 mm (eks. glidefot) – i formpresset kryssfinér (bøk) svartlakkert. Puffer med 2 og 3 seter kan utstyres med strøm i sokkelen. Glidefot, 40x10 mm, i svart 

polyamid. Puffen med ett sete finnes også med snurremekanisme (swing-back-funksjon). STOL/SOFA Stoler og sofaer består av sittepuff, ryggpute og rygg. Velg mel-

lom lav eller høy rygg. Enheter med lav rygg er alltid frittstående. Sete og sokkel – se fakta om sittepuff. Rygg – formpresset kryssfinér (bøk/poppel) overtrukket med 

5 mm skåret polyeter, som deretter kles med valgt stoff (Kinnarps Colour Studio)*. Ryggen er totalt 26 mm tykk. Ryggpute – plate i kryssfinér med skåret polyeter, som 

er formet for å gi god sittekomfort og korsryggstøtte. Kles med valgt stoff (Kinnarps Colour Studio). Velg ryggpute med eller uten trukket knapp. Du kan også velge å 

skifte ut ryggputen med løse puter. LOVE SEAT Love Seat består av to sittepuffer, to puter og to lave eller høye rygger. Enheter med lav rygg er alltid frittstående. Sete, 

sokkel, rygg – se fakta under rubrikken ”stol/sofa” over. ENHET mm, kg. DESIGN Olle Gyllang/Propeller Design AB.
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CO-CREATION SCREEN  For tilkobling CO-CREATION TABLE  Fast høyde 740/900/1050 mm

SOFABORD OCH SIDEBORD Bordplate (23 mm). Finérutførsel (bøk, bjerk, 

eik) – MDF trukket med finér, kanter i klarlakkert MDF. Laminatutførelse 

(svart, vit, grå, amouk, grå eik) – sponplate trukket med laminat, kantlist i 

plast (matchende farge). Understell i pulverlakkert eller forkrommet metall 

(svart, hvitt, sølv, krom). ENHET mm, kg.    

DESIGN Olle Gyllang/Propeller Design AB.

CO-CREATION SPACE Møtegruppe for opptil seks personer med fire skjer-

mer og bord. Skjermen består av formpresset kryssfinér (bøk/poppel) over-

trukket med 5 mm skåret polyeter, som deretter trekkes med valgt stoff 

(Kinnarps Colour Studio)*. Skjermen er totalt 26 mm tykk (kan trekkes i 

ulike stoffer per skjerm). Bordplate 2000x900 mm (tykkelse 23 mm) kan fås 

i laminat (svart, hvit, grå, amouk, grå eik) eller finér (bøk, bjerk, eik). Platen 

kan plasseres i tre ulike høyder (740, 900 eller 1050 mm). Understell i metall 

(svart, hvitt eller sølv). Koblingsbeslag i svart, hvitt eller sølv. ENHET mm, kg. 

DESIGN Olle Gyllang/Propeller Design AB.

CO-CREATION TABLE Brukes sammen med Co-creation screen (frittstå-

ende med regulerbare føtter). Bord i størrelsene 600x800 eller 600x1200 

mm. Kan fås i tre ulike høyder (740, 900 og 1050 mm). Bordplate (23 mm) i 

laminat (hvit, grå, svart, amouk eller grå eik) eller finér (bøk, bjerk, eik). Kan 

utstyres med strømuttak og hull i platen. Understell i metall (svart, hvitt 

eller sølv). ENHET mm, kg. DESIGN Olle Gyllang/Propeller Design AB. 

SKJERM FOR TILKOBLING Tiltenkt bruk mellom enheter med høy rygg. 

Koblingsbeslag i svart, hvitt eller sølv. Regulerbare føtter. Formpresset 

kryssfinér (bøk/poppel) overtrukket med 5 mm skåret polyeter, som deret-

ter kles med valgt stoff (Kinnarps Colour Studio)*. Ryggen er totalt 26 mm 

tykk. Kan utstyres med bord i alle høyder (740, 900 eller 1050 mm) og, kom-

mer i fire størrelser: 600 x 800 – 800 x 1,100 – 600 x 1,200 og 800 x 1,400. på 

en eller to sider. Til 2-seters sofa anbefales det bordstørrelse 1100x800, og 

til 3-seters sofa 1400x800 mm, begge i høyden 740 mm. ENHET mm, kg. 

DESIGN Olle Gyllang/Propeller Design AB. 

* Rygger og skjermer kan kles i et begrenset stoffutvalg. 

FIELDS

TILLEGG Pute (FICU), trukket knapp på pute eller ryggpute, klesstang (744793000X). TILBEHØR Blomsterkrukke (FIFP), blomsterkrukke med kort krok (FIHFP1S), 

blomsterkrukke med lang krok (FIHFP1L), 3 blomsterkrukke med kort krok (FIHFP3S), S-krok (FIH), O-krok (FIOH), oppslagstavle (FIWB), monitorfeste (FIMH), 

strømuttak (T50SPOT), pop-up-strøm (FIPUS), powerbox (O663), hull i platen T80 (svart, hvit, grå, metall),  mobillader (T80WCU), kabeltrekkspakke small (FICAK-S) og 

large (FICAK-L).  DESIGN Olle Gyllang/Propeller Design AB.

Merk at stoffvalget er begrenset. Dette oppslaget inneholder en oversikt over eksisterende enheter og mål. For nøyaktige konfigurasjonsmuligheter, kan du kontakte ditt lokale salgskontor.

For tilkobling
FICC2

CO-CREATION SPACE  Fast høyde 740/900/1050 mm SOFABORD OG SIDEBORD  Høyde 380/660 mm
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